
  
  

- ٣٧٧ -

  فوضى المصطلح اللساني
  وليد محمد السراقبي. د

ُتقسم اللغة من وجهة النظر التداولية والتواصلية إىل مستوى عام وآخر 
َّخاص، وهذا املستوى متثله املصطلحات يف كل علم من العلوم؛ ذلك أن أهل  ّ
كل علم حمتاجون إىل اإلجياز واالختصار ليتحقق هلم التواصل فيما بينهم يف 

وال يقوم الوجود احلقيقي هلذه املصطلحات إال بإمناء . صاصهمحقول اخت
  .ٍاملفردات اجلديدة، وبإعادة نشر املفردات أو الرتاكيب الناجزة مبعان جديدة

وقد شغلت قضية نقل املصطلح وترمجته الباحثني واملفكرين يف نقل العلوم 
ات ُمنذ رفاعة الطهطاوي وحىت يومنا هذا، فعقدت يف سبيل ذلك مؤمتر

ُّوندوات، وأقرت توصيات وتوصيات، وإذا ما حاولنا تلمس ذلك يف الواقع مل  َّ
  .ّنقع إال على سراب خادع

وليست قضية املصطلح اللساين مبنجاة عن قضية املصطلح العلمي، 
َّوالسيما أن اللسانيات أقرب إىل العلم منها إىل غريه، ذلك أن قارئ كتب 

ّضوعة بالعربية تتخطفه أمواج الفوضى اللسانيات املرتمجة منها أو املو
املصطلحية ما بني مغرب الوطن العريب وشرقه، وهو ما حيول دون فهم هذا 

ًالعلم فهما دقيقا صائبا ً ً.  
ْوقبل أن حناول سرب أغوار فوضى املعضلة املصطلحية اللسانية ال أجد  َ

ُّبأسا من الوقوف عند مفهوم املصطلح، مث أدلف إىل تلمس مالمح امل شكلة ً
ا، ألخلص من بعد  ُّ إىل تلمس الطريف -املصطلحية اللسانية وكشف مسببا

َّبأناة وصرب وتصرب حنو وضع احللول اليت ال أدعي حتميتها أو تأبيها على  ّ
  .املناقشة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

إن املصطلحات مفاهيم ومنظومات دالة مأخوذة من منظومة الدوال 
ا اللغوية ا تغدو مستقلة كلما . )١(اللغوية، فهي غري مفصولة عن دالال ّإال أ

ا التخصصي ا عن أصل وضعها . أوغلت يف ميدا فهي ألفاظ احنرفت دالال
ُفدخلت ميدانا خاصا من الداللة، يفصح عنها ويكشفها سياقها العلمي،  ً ً

ًالذي أصبحت حكرا عليه من بعد
)٢(.  

 وإذا حال لبعضهم أن جيانب الصواب فيعقد الصلة بني املصطلح والعلوم
ا، فإن املصطلح  ّالتقنية فيقصره عليها أو خيصه   ليس -  يف حقيقة األمر -ّ

كما يرى هؤالء؛ ذلك أن احلقيقة املصطلحية تبسط أجنحتها على ألفاظ 
احلضارة كافة، وتنضوي حتتها ألفاظ علوم االجتماع، واحلياة اإلنساينة، واحلياة 

  .)٣(صورة فيهاًالعامة، فال تبقى حكرا على العلوم التقنية أو حم
املعىن االشتقاقي، وهذا املستوى : فكل لفظ له ثالثة مستويات، األول

املعىن : والثاين. مرتبط جبذر اللفظ يف الطبيعة، وهو معىن إىل الثبات أقرب
العريف، فالعادة تعطي اللفظ معناه، وهذه العادة يندرج حتتها االتفاق واملواضعة 

املعىن : والثالث.  يتغري من عصر إىل عصروالعرف والتقاليد، وهذا هو الذي
االصطالحي، وهذا املعىن مرتبط باملستويني األولني مع تثبيت أحد جوانب 

  .املعىن باجتاه معيار دائم، وهذا املعىن املعياري ثابت ال يتغري
َّوتتضح املعضلة املصطلحية يف الدراسات اللسانية املرتمجة أميا اتضاح، من 

فقد كان أصحاب . تاب اجلامعي أو املوضوع للمختصنيدون تفريق بني الك
                                                            

 . م٢٠٠٤، ١٢٥ّالتحيز اللغوي، سلسلة كتاب الرياض، ع : محزة.  املزيين، د)1(

 .٨٧ات، ص قاموس اللساني: عبد السالم.  املسدي، د)2(

منهجية بناء املصطلحات، جملة جممع اللغة العربية، مج :  اخلطيب، أمحد شفيق)3(
 .٥٠٣، ص ٣، ج٧٥



  
٣٧٩  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

الرتمجات مدفوعني بالرغبة يف إشاعة هذا العلم اجلديد يف الساحة العربية، 
وتيسري الثقافة اللسانية اجلديدة ونشرها، وحتقيق السبق والريادة يف تقدمي 
 ّمفاهيمها يف زمحة العلوم واالختصاصات، ذلك أن الرتمجة أهم الوسائل اليت
َّتسلك يف وضع املصطلح، وهي مقدمة على التعريب، ذلك أن فيها سعة أفق  ّ ُ

  .)٤(استيعاب مضامني األلفاظ األعجيمة يف اللغة العربية
وقبل أن أصل إىل حتديد أسباب الفوضى املصطلحية يف الدراسات 

ْاللسانية، حيسن يب أن أعرض مناذج عما أقول ولتكن البداية مبصطلح . ُ
ً الذي أصبح علما على هذا الفرع من الدراسات اللغوية، فقد بلغت )اللسانيات( َ

ًاملصطلحات اليت استعملت يف التعبري عنه ثالثة وعشرين مصطلحا بدءا من  ً ْ ُ
ً، مرورا )علم اللغة النظري احلديث(، و)علم اللغة(، و)فقه اللغة(، و)الالنغو يستك(
، وهو آخر )٧()اللسانيات( و،)٦()ِّاللسنيات(َ، و)األلسنيات(َ، و)٥()األلسنية(بـ

م يف اجلزائر، ١٩٦٦َّ أول مرة سنة فقد ظهر. األمساء اليت اصطلح عليها املعنيون
                                                            

 .٩٣املصطلحات العلمية، ص :  الشهايب، مصطفى)4(

يظن بعض الدارسني أن هذا املصطلح خاص باملغرب عامة وتونس خاصة، والصواب فيه  )5(
وأول من وضعه أوغسطني . منا وترعرع يف لبنانأن أول استعمال له كان يف فلسطني مث 

َّاملعجمية العربية على ضوء الثنائية األلسنية (م، يف كتابه ١٩٣٧مرمرجي الدومنيكي سنة 
 .٦٩/ قاموس اللسانيات. ، الصادر عن مطبعة اآلباء الفرنسيني يف القدس)السامية

ْاللسن( جرى تداول هذا املصطلح يف املغرب العريب، وهو مأخوذ من )6( اللغة : ، ومعناه)ِّ
ًِّوالكالم إذا كان واضحا بيـنا .  كما يرى د- ُومل يكتب هلذا املصطلح الشيوع . ً

املسدي ألنه كاملهجور، وميزانه الصريف على قدر من الشذوذ، وبنيته غري متآلفة 
 .٧١/ قاموس اللسانيات. َّاملقاطع نبا عنه الذوق، ولذا ختلى عنه مستعملوه بسرعة

 .٧٢/ عبد السالم، قاموس اللسانيات. املسدي، د: نظرها مسلسلة يف ا)7(
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مركز الدراسات واألحباث (وكان موضع اتفاق املختصني يف الندوة اليت أقامها 
ّم، مث احتضنه املختصون ١٩٧٨يف تونس يف سنة ) االقتصادية واالجتماعية

عبد م، ووضع الدكتور ١٩٨١نيات املعقودة يف دمشق سنة يف ندوة اللسا
وبذلك . م١٩٨٤وصدر سنة ) قاموس اللسانيات( كتابه السالم المسدي

ّبعد أن توزعته سبل ((ّيكون أبناء العربية قد توحدوا على مصطلح واحد 
))االستعمال فصاغ له الصائغون من العبارات ما يناهز العشرين

كما رأينا  ،)٨(
  .من قبل

وعلى الرغم من كل ذلك يأيت الدكتور أمحد خمتار عمر ليخرق هذا 
بل . فنعود عودنا على بدئنا) األلسنية(ِّاإلمجاع ويعود إىل زجنا يف مصطلح 

خيتار هذا املصطلح ليطلق على عدد كامل من جملة عامل الفكر الصادر سنة 
صطلح امل( نفسه بعنوان أحمد مختار عمرم، وقد افتتح حبث للدكتور ١٩٨٩

، مع إقراره هو نفسه بأن هذا املصطلح ليس أكثر )َّاأللسين وضبط املنهجية
علم (وحجته أن مصطلح ). اللسانيات(و) علم اللغة(ًانتشارا من مصطلحي 

َّحباجة إىل إيضاح جماله وحدوده ومنهجه، ألن مناهج كثرية تقلبت ) اللغة َّ
إىل . يث، وعلم اللغة العامعلم اللغة احلد: َّعليه، ومر مبراحل كثرية، فقيل

 يلتبس بتعليم اللغة، وأن مصطلح - علم اللغة - جانب أن هذا املصطلح 
مل تكن ) لغة(وأن كلمة . ُّاللغوي يدل على الشخص الذي أتقن عدة لغات

ًتستعمل قدميا مبعناها املعروف اآلن، وإمنا كانت تستعمل مبعىن  ، فلم )اللهجة(ُ
أما مصطلح ). لسان(لكرمي، وإمنا ورد فيه كلمة يف القرآن ا) لغة(ترد لفظة 

، فقد احتج لذلك بأن مصطلح علم اللغة احلديث غري خاص )اللسانيات(

                                                            
 .٢١٣/ التحيز اللغوي: محزة.  املزيين، د)8(
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بلغة معينة، وإمنا يدرس اللغات كلها وحيلل أي مستوى منها فمعىن اجلمعية 
). لسان(ًبدال من ) ألسن(ملحوظ يف وظيفة هذا العلم، ولذا يناسبه لفظ اجلمع 

، فمن السهل أن )لسانيات(أسهل من ) ألسنية(رف يف مصطلح وبأن التص
 - ) لسانيات(مث إن مصطلح . ًدراسات ألسنية بدال من دراسات لسانياتية: تقول

وهذا ). اللسانيات(أم إىل ) اللسان( ملبس هل هو منسوب إىل - وفق رأيه 
 إىل اجلمع ًامسا للعلم، فعند النسبة) ألسنية(ُاحملظور يزول عندما يستعمل مصطلح 

فإن ) لساين(أما عند استعمال مصطلح ). العلم(يكون املراد النسبة إىل ) ألسين(
  .)٩(ال مبعىن العلم) اللغة(مبعىن ) اللسان(النسبة تكون إىل 

 )كولنج. ي. ن(لـ) املوسوعة اللغوية(ًوعلى الرغم من ذلك يأيت مرتمجا 
علم : فيقوال) Linguistics(ليضعا مصطلحات عدة يف مقابل مصطلح 

اللغة، ألسنية، علم اللغويات، اللسانيات، علم اللغات، وعليك أيها القارئ 
أن ختتار وهذا برهان على جهلهما مبا أصبح مستقرا يف هذا امليدان من 
ّمصطلحات، وعلى افتقارمها إىل الدقة النامجة عن متابعة ما حيد من دراسات، 

َّالمسني على غالف املوسوعة، ولعل هذا أو أنه ليس هلما من الرتمجة إال وضع ا
َّهو األكثر رجحانا من غريه، ومن مث إغفاهلما مسألة السياق يف أثناء الرتمجة  ً
واالكتفاء مبا تنجدمها به املعجمات الثنائية اللغوية، وهذا ليس مما ينبغي أن 

  .يف الرتمجة(!) يقوم به متضلع 
َّدراسة حتليلية تطبيقية لنظرية : ةاأللسنية احلديثة واللغة العربي(ويف كتاب 

ِّ، يستعمل مؤلفه مصطلحات )١٠()احلكم النحوي والربط على اللغة العربية
                                                            

 .٩ -٨: َّاملصطلح األلسين العريب وضبط املنهجية:  عمر، أمحد خمتار)9(

م، وهو من تأليف ١٩٩٧، نيسان )كتاب الرياض( من سلسلة ٤٠صدر هذا يف العدد  )10(
 .أحد املشاركني يف املوسوعة اللغوية املذكورة من قبل) ين محيديحميي الد. د(
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ِّألداء املفاهيم اليت يؤديها ) األلسنية(، و)اللغويات العامة(و) اللغويات(
 غري ما سعد السويحويستعمل مقدم الكتاب ). اللسانيات(مصطلح 

  .)١١(لم اللغة، وغري ذلكاللسانيات، وع: مصطلح، فيقول
ًحممد زياد كبة أيضا عدة كلمات عند ترمجته كتاب . ويستعمل د جون (َّ

) Linguistics(، فيضع مقال )١٢()تشومسكي(الذي حيمل عنوان ) ليونز
اللسانيات، وعلم اللغة، والنظرية اللغوية، والنظرية اللغوية احلديثة، : مصطلحات

ا وأبعدها عن الصوابواألعمال النحوية، واملصطلح األخري   .)١٣( أغر 
منـزلة من التجريد عن طريق النسبة النعتية ) األلسنية(صحيح أن ملصطلح 

ًإىل لفظ خالص االمسية يتفق اشتقاقيا مع املصدر الصناعي، ويتصف 
ِّألسين، وألسنيني: بالطواعية الشتقاق نعوت كثرية منه، حنو إال أن هذا . ّ

ُّمثل يف أذهان املختصني فعدلوا عنه، ألنه ظل وجد صعوبة يف الت((املصطلح 
ًمتلبسا باسم النسبة إىل اجلمع ِّ((

وهو يف الوقت نفسه خروج مصطلح . )١٤(
ُاللسانيات الذي كان موضع إمجاع يف غري ما ندوة أقيمت يف شرق الوطن 
العريب ومغربه، مث إنه يتسم باالتساق من جهة، والتجريد العايل من جهة ثانية، 

  .)١٥(ة التصور من جهة ثالثةومشولي

                                                            
اجلرأة على ( مقال ٢مراجعات لسانية، ج:  لالستزادة يف تعرف مثالب الكتاب انظر)11(

 . وما بعدها، ففي ذلك غناء عن إعادته هنا٧٣، ص)نشر العبث

 .م١٩٨٧، ١ صدر هذا الكتاب عن النادي األديب يف الرياض، ط)12(

 .١تشومسكي، النادي األديب، الرياض، ط: يونز، جيون ل)13(

 .٧٠: قاموس اللسانيات: عبد السالم.  املسدي، د)14(

 .٧٢/  نفسه)15(
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ًولنـزيد األمر وضوحا البأس من أن نقف عند أمثلة أخرى ففي اإلحصاء 
، للمقابالت العربية اليت )١٦(الذي قام به املرحوم الدكتور أمحد خمتار عمر

  :ُوضعت يف مقابل املصطلحات اإلنكليزية
١- phonem.  
٢- Allophone.  
٣- Phone.  

َّتبني أن املصطلح األول فونيم، : ً كان له أحد عشر مقابال، هي على التوايلّ
صومت، فونيم، فونيمية، صوتيم، صوت جمرد، صوتية، مستصوت، / صومت، صوت

ألوفون، صومت تعاملي، : هي: وأن املصطلح الثاين وضع له ستة مقابالت. الفظ
مصطلح : متغري صويت، ألوفون، بد صوتية، ووقفت على مقابل سابع هو/ ألوفون
الذي أصدرته ) القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان( صويت يف بديل

  .منذر عياشي. م برتمجة د٢٠٠٢جامعة البحرين سنة 
فون، : فكانت له أربعة مقابالت هي) Phone(وأما املصطلح الثالث 

صوت، صوت لغوي، صوت كالمي، ووقفت على مقابل خامس يف املوسوعة 
أما عدد عينات الدراسة فكان ). ويتص(املذكورة منذ قليل، وهو مصطلح 

  .تسع عينات
واملصطلحني املرتبطني به، ) Morpheme(وتباينت املصطلحات املقابلة لـ 

  :، فكانت على التايل)Morph(و) Allomorph: (ومها
١ - Morphemeمورفيم، صيغم، وحدة صرفية، مورفيمة، : ، ومقابالته

  .صرفية جمردة، صرفية
                                                            

 .١٢َّاملصطلح األلسين العريب وضبط املنهجية، ص : أمحد خمتار.  عمر، د)16(
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٢- Allomorph :ف، شكلم، متغري داليل، بد صرفيةألو مور.  

٣- Morph :١٧(مورف، تشكل(.  

ُالذي وضعت له مصطلحات ) Lexeme(ومن األمثلة كذلك مصطلح 
وحدة معجمية، لكسيم، مفردة جمردة، معجمية، مفردة معجمية، : )١٨(عربية هي

ْمادة لغوية، مأصل َ
)١٩(:  

: ةُالذي وضعت له املقابالت اآلتي) diachronic(وكذلك مصطلح 

ًووضع حممد اخلويل مقابال . ّتطوري، متعاقب، تعاقيب، تارخيي، زماين، تعاقبية
محمد . االنفجاري االحتكاكي، وترمجة د: ًمقابال هو) affricate(ملصطلح 

:  مصطلحاتأحمد مختار عمر. ووضع له د) شديد(بـرشاد الحمزاوي 

َّمزجي، مركب، شديد، رخو َْ.  

  : املقابالت اآلتية)assimilation(ُووضعت ملصطلح 

  .متاثل، مماثلة: الخولي عند - ١

  . شديد، متاثل:الحمزاوي عند - ٢

ة، انسجام: الموسوعة اللغوية يف - ٣   .مماثلة، متاثل، جماورة، مشا
                                                            

 .١٣ نفسه، ص)17(

القاموس : لد، وبكرو، أوزاو٢٠٧: قاموس اللسانيات: عبد السالم.  املسدي، د)18(
 .١٠٢٣املوسوعة اللغوية : ، وكنج، ن،ي١١١٤: املوسوعي اجلديد

، واملوسوعة ١١١٤: ، والقاموس املوسوعي اجلديد٢٠٧:  قاموس اللسانيات)19(
 .١٠٢٣/ اللغوية



  
٣٨٥  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

  .، مماثلة، جماورة، استيعاب)٢٠(إدغام: القاموس الموسوعي يف - ٤
و أن يكون مناذج فإذا كان أمر املصطلح اللساين على ما ذكرناه، وهذا ال يعد

معدودة، فهل نستطيع بعد صور الفوضى اليت رأينا أن نتفق مع الدكتور حممود 
ٌّفهمي حجازي الذي ادعى أن بناء املصطلح اللساين مستمر على حنو من االطراد  َّ

 حيسم -  وفق رأيه –ّواخلالف احملدود؛ وأن استخدام هذه املصطلحات املطردة 
والسيما أن الدكتور حممود حجازي نفسه . لحاتاخلالفات احملدودة يف املصط

رميون طحان، قد استعمل مصطلحني خمتلفني للتعبري عن مفهوم (أشار إىل أن 
َّالعلوم اللغوية، والعلوم األلسنية، واأللسنية، ومسى املختصني فيه : واحد، فقال

دروس : ()جان كانتينو(ّوأن صاحل القرمادي يف ترمجته كتاب . باللغويني واأللسنيني
َّم مساه علم اللغة، وأطلق على ١٩٦٦الصادر سنة ) يف علم األصوات العربية
ذا األصل املشرقي ) األلسنية(، وأطلق مصطلح )اللغوي(املختص يف ذلك اسم 

أحمد وقام الدكتور ). ًألسنيا(ّعلى علم اللهجات، ومسى املختص باللهجات 
ليطلقه على ) األلسنية( مصطلح َّيف البحث الذي تكرر ذكره باختيارمختار عمر 

) األلسنية(و) علم اللغة(علم اللغة، وساق من احلجج الكثري، ومعلوم أن مصطلح 
ّفهل بعد ذلك كله يقبل من الدكتور حممود حجازي ادعاء االطراد = ليسا مرتادفني  ُ

                                                            
ّغري صحيحة، ذلك أن اإلدغام تغري صويت يؤدي إىل ) إدغام(ترمجة هذا املصطلح بـ )20(

ّفرياد به حتول صوتني ) assimilation( أما املصطلح ).َّبدد(َّحرف مشدد كما يف 
ًخمتلفني اختالفا نسبيا إىل صوتني متقاربني نسبيا، أو متماثلني، كما يف إبدال  ً ) اصتلح(ً

ر(، و)اصطلح(إىل  ًال يعد إدغاما، وكذلك يف ) الطاء(و) التاء(، فتماثل )ازدهر(إىل ) از
، دار ١مي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، طحممود فه. حجازي، د: انظر. التاء والدال

  .١٧٠ - ١٦٦م، ص ص ١٩٧٧غريب للطباعة، القاهرة، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  .وقلة اخلالف يف املصطلح اللساين
ّوليس األمر مقصورا على التعددية يف املصطلح ال لساين فحسب، بل يتعداه ً

وألضرب على . إىل تعدد رسم اسم العلم عند املرتمجني بل عند املرتجم الواحد
ذلك مثالني فقط، أوهلما من كتاب الدكتور حميي الدين محيدي اآلنف الذكر، 

ذا الرسم، ومرة أخرى برسم تشومسكيفقد ورد فيه اسم اللغوي املشهور   مرة 
اين فهو من القاموس املوسوعي اجلديد السابق ذكره أما املثال الث). شومسكي(

 يف صفحتني متتاليتني على )troubetzkoy(ًأيضا، فقد ورد فيه اسم اللساين 
وقل األمر نفسه بالنسبة إىل اللغوي . تروبيزكوي، مث تروبيتسكوي: النحو اآليت

د ّ، فليس مثة أدىن اتفاق على رسم موح)فردينان دي سوسير(الفرنسي الشهري 
  .المسه

ًكل ذلك فضال عن اخلطأ يف وضع املقابل الصحيح للمصطلح األجنيب أو 
الذي يرتمجه اللسانيون العرب ) universal(ترمجته، على حنو ما جنده يف ترمجة 

، النحو العاملي أو )٢٢()universal grammer(، فيقولون يف )٢١()عاملي(بـ

لعامة اليت تشرتك فيها اللغات الكليات ا: وإمنا املقصود به. القواعد العاملية

ْكيفي(بـ) Arbitrary(حممد زياد كبة مصطلح . وترجم د. مجيعها ، وهذا )َ
                                                            

 .١٠٥٧/ ، واملوسوعة اللغوية١١٣٧:  القاموس املوسوعي اجلديد)21(

، وترمجها )عامليات النحو( ترمجها حميي الدين محيدي وزميله يف املوسوعة اللغوية بـ)22(
، وهو )كليات(ًومل أجد أحدا ترمجه بـ). وينك(املسدي يف قاموس اللسانيات بـ

التسابق : مدارس اللسانيات(حممد زياد كبة يف ترمجته كتاب . الصواب، إال د
، النشر العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود، )جفري سامسون(لـ) والتطور
 .ھ١٤١٧



  
٣٨٧  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

. ُمصطلح فلسفي يراد به اهليئة القارة يف الشيء ال يقتضي قسمة وال نسبة لذاته

 -كبة .  أعين د- وكذلك ترمجته . اعتباطي أو عشوائي: والصواب يف ترمجته

وهو مصطلح ) العامليات احلقيقية(بـ) Uneversal Substantiqe(مصطلح 

  .)٢٣(الكليات اجلوهرية أو الكليات املوضوعية: َّال مؤدى له، والصواب

ا الكثرية، من بينها   :إن هلذه الفوضى أسبا

  . االرجتالية واحلماسية- ١

  . الفردية وادعاء السبق والريادة، وانعدام الروح اجلماعية- ٢

  .ني ومصادرهمُّ تعدد مشارب اللساني- ٣

  . النعرة القطرية- ٤

  . اجلهل بأصول علم املصطلح- ٥

َّ انعدام املنهجية املوحدة يف التعريب- ٦ َّ.  

 إصدار املعجمات -  وهي يف الغالب ملك ألفراد -ِّ تويل دور النشر -٧

  .املصطلحية

  . عدم وجود هيئة عربية قومية يقتصر العمل فيها على امليدان املصطلحي- ٨

 Etymology: ني الشرح والتفسري واملصطلح، كقوهلم يف اخللط ب- ٩

  .التأثيل، أو التأصيل: علم تاريخ الكلمات، والصواب

  . غياب املبادئ املصطلحية- ١٠

، )بيشتهيربيرت (َّإن املصطلح املثال البد فيه من شروط حددها كل من 

                                                            
 .١٦٣، ص ١ مراجعات لسانية، ج)23(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

عن الشرح وجود احلافز الواضح لوضعه، واستغناؤه : )٢٤(، ومنها)جينيفر دراسكاو(و

والتفسري، وخلوه من الزيادة واحلشو، واالستغناء عن الرتادف والتعددية املعنوية، 

، )٢٥(َّواالتسام بدرجة العاملية، والقابلية لالشتقاق، واالتفاق مع القواعد الرتكيبية للغة

واإلجياز غري املخل بوضوحه، والدقة املتناهية، والوحدة، وحتميل املصطلح مفهوم 

  .)٢٦(وافقته يف املعىن والبنيةمدلوله وم
ا واضعو املصطلحات، ومن أمهها : َّوكذلك مثة صفات جيب أن يتلبس 

َّالرباعة يف لغتني على األقل، وإتقان االختصاص العلمي، واألرضية الرتاثية 
َّالعلمية يف االختصاص، والدافعية، واملوهبة والكفاية، واخلضوع لربامج تأهيل 

ّلح وترمجته وتعريبه، والقدرة على التخلي عن األنانية مرسومة يف وضع املصط
  .والعمل بروح اجلماعة، والثقافة الشاملة املنفتحة

ًإن مثة معاجم كثرية ضمت كثريا من املصطلحات اخلاصة : وقد يقول قائل َّ ِّ َّ
                                                            

حممد حلمي هليل، جامعة .  املصطلحية، ترمجة دمقدمة يف: بيشت، هربرت، وجينفر دراسكاو) 24(
  .١٧٠ - ١٦٦م، ص ص ٢٠٠٠الكويت، 

َّإىل هذه الناحية فأقروا أن لكل لغة خصائص معينة؛ -  رمحهم اهللا -  التفت علماؤنا )25( ُّ
َّ ال توزن، ألن الوزن الصريف يف العربية -  على سبيل املثال - فاأللفاظ األعجمية 

ومن .  والزائد وهذا األمر ال يتحقق يف اللفظ األعجميمتوقف على معرفة األصلي
هنا ال ميكن أن تطرد األمساء األعجمية يف األوزان العربية على أساس من التأصيل 
واالشتقاق أو الطبيعة الصوتية، فيمتنع لذلك صوغ قواعد عربية ملادة غري أصيلة يف 

ة يف عصور االحتجاج، وزارة أثر الدخيل على العربي: مسعود. بوبو، د: انظر. العربية
 .١١٨م، ص ١٩٧٨، ١الثقافة بدمشق، ط

منهجية بناء املصطلحات، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، :  اخلطيب، أمحد شفيق)26(
 .٥٣٠، ص ٣، ج٧٥مج



  
٣٨٩  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

معجم علم اللغة النظري لمحمد علي الخولي، ومعجم : باللسانيات، مثل
يث، ومعجم علم اللغة التطبيقي، وقاموس مصطلحات علم اللغة الحد

  .ُ وغريها وغريها، وإليها يكون املفزع ومنها تؤخذ االستشارةاللسانيات،
 ميكن أن – مع تقديرنا لكل من أسهم يف وضعها - إال أن هذه املعجمات 

ا، ومنهاجملةنتفق مع املرحوم الدكتور أمحد خمتار عمر يف    : الصفات اليت تتسم 
ا فرد أو جمموعة أفراد الفردية،- ١   . فهي ليست أكثر من جهود قام 
  .َّ ال تتفق يف منهجية معينة يف الوضع املصطلحي- ٢
  . ليست مستوعبة املصطلحات كلها- ٣
ِّ ليس فيها شرح للمصطلح حيدد مفهومه على غرار معاجم املصطلحات - ٤

 Liguistics And(للسانيات، ومعجم ) oxford(يف هذا العلم، مثل معجم 

Phonetics ( لـ)David Crystal (وغريمها.  
: َّ أن فيها مصطلحات واشتقاقات غري متسقة مع لغة اللسانيات، حنو- ٥

، )Natauariable(يف مقابل ) ميتا متغري(، و)Nominalisation(التأسيم 
  ).Abreviation(يف مقابل ) موجوز(و) Facabryation(والتبئري يف مقابل 

 إىل اللبس املصطلحي؛ ألنه يوحي بوجود فروق ٍوهو مفض:  الرتادف- ٦
  .ًداللية ال وجود هلا أصال، وهذا يؤدي إىل إجياد صعوبة يف التواصل

) حرف( التداخل املصطلحي كاستعمال واضعيها مصطلحي - ٧
  .للتعبري عن مفهوم واحد) صامت(و

 االستخدام امللبس للمصطلح بوضع مصطلح تراثي ألداء مفهوم - ٨
وقد . ؤدي إىل التمزق واحلرية بني داللة الرتاث وداللة احلداثةحديث، مما ي

ًمقابال لـ ) اإلدغام(َّْسبق يل أن عرضت ملثل اللبس يف استخدام مصطلح 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

)Assimilation (وما هو بذاك)٢٧(.  
وإذا كانت بعض االصطالحات الصوتية املوروثة عن علماء العربية تتسم 

: ف بينهم حول داللة مصطلحات مثلبشيء من الثبات واالستقرار، فال خال
ُِّحلقي، وحنكي، وشفوي، وأسناين، إال أن مثة مصطلحات خالفت ما اتفق عليه  َّ

يف املصطلح الرتاثي، كتقسيمهم االسم إىل منصرف وغري منصرف، واألول يقبل 
عالمات اإلعراب الثالثة وهي الضمة، والفتحة، والكسرة، والثاين ال يقبل إال 

، فعاد )Triptote( الضمة والفتحة وقد وضع هلذا النوع مصطلح :عالمتني مها
ذو األحوال (، وترمجه عبد الصبور شاهني بـ)٢٨()ثالوث إعرابي(اللغويون فرتمجوه بـ
. وهذا األخري له يف الرتاث العريب داللة أخرى. )٢٩ ()ِّالمتصرف(و) اإلعرابية الثالثة

، وهو عند عبد الصبور )فثنائي الصر(بـ) Diptote(وترجم املسدي مصطلح 
  ).غير المنصرف) (ذو حالتين إعرابيتين(شاهني 

َّوال خيفى أن هذه الفوضى املصطلحية سينجم عنها فوضى أخرى يف فهم 
مداليل هذه املصطلحات من جهة، والقطيعة الثقافية والعلمية بني مشرق الوطن 

ُالعريب ومغربه والدليل على ذلك أن مثة كتبا ترتجم يف امل ً غرب تعود بالفائدة على َ
) اللغة(املشارقة والعكس صحيح؛ ذلك أن مضمون علم اللسانيات سيكون 

فال قيمة ألي كتاب . عند ثالث) اللسان(عند آخر، و) الكالم(عند مرتجم، و

                                                            
، )الفاعلية(و) حالة الرفع(مبصطلحي ) Nominative(ً ومن ذلك أيضا التعبري عن )27(

  .انومها مصطلحان متباعدان وملبس

 .١٧٧ قاموس اللسانيات، ص )28(

عبد الصبور شاهني، دار املشرق، بريوت، . العربية الفصحى، ترمجة د:  فلشر، هنري)29(
 .٢٢٤م، ص١٩٨٣، ٢ط



  
٣٩١  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

مرتجم إذا مل يقم صاحبه بتفريق واضح بني املفاهيم الثالثة من خالل التدقيق 
ًيف وضع مصطلحات دقيقة تعني كال   . منهاِّ

بعد هذا العرض هلذه الفوضى هل هناك إىل خروج من سبيل؟ إن سبيل 
  :اخلروج ميكن أن جنملها يف اجلوانب اآلتية

  .َّ منها ما يتعلق باملصطلح واملعجمات اخلاصة به- ١
  .ً منها ما خيص واضعي املصطلح أفرادا ومؤسسات- ٢
جها يف وضع املصط- ٣   .لحُّ منها ما خيص السبل اليت ميكن 

  :ّأما ما خيص املصطلح فيمكن أن نفرده بالنقاط اآلتية
 التأصيل الرتاثي، ذلك أن االتكاء على غري العربية يف كل جماالت احلياة - أ

ًال يعدو أن يكون انتقاصا من قيمة لغتنا العربية، وتعبريا عن اإلميان بقصورها  ً
ة التفكري والعلم عن الوفاء حباجاتنا التعبريية، وعن أن تكون هذه اللغة لغ

  .والتقنية
م ١٩٨١ّوقد أكدت ندوة وضع املصطلحات املعقودة يف الرباط سنة 

ّأولوية الرتاث يف وضع املصطلحات، وهذا من البدهي مبكان، ذلك أن اللغة  َ
فقد كان هلا اليد الطوىل يف . العربية معروفة بغناها على صعيد الفكر واحلضارة

وكانت لغة العلماء، بل .  عرب تارخيها الطويلٍّتقدمي معني ثر من املصطلحات
لغة الشعوب اليت دخلها اإلسالم، وكانت وحدها لغة العلم ال تنازعها أية لغة 
أخرى مكانتها تلك، فهي وسيلة الكتابة؛ ووسيلة احلوار إذا تنافرت أصول 

  .العلماء
ّوقد تقصى املؤرخ  ليزية  عدد األلفاظ العربية اليت دخلت اإلنكّفيليب حتيَّ

هذا العدد إىل ) آرثر جفري(فكانت مخسة آالف كلمة، وارتقى املستشرق 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  . )٣٠(الضعف
إن احلفريات املصطلحية يف الرتاث، والتنقري الدؤوب يف نصوصه بغية 
تسجيل الكلمات اجلديدة والربط فيما بينها من بعد، كل أولئك خطوة ال 

ولنا من مصطلح . )٣١(غىن عنها يف تقدمي أمناط االستعمال ومتثيلها
خري مثال، فقد سبق أن رأينا أنه قد وضع له ما يناهز عشرين ) اللسانيات(

ذكره يف مقدمة كتابه ) ھ٤٥٨- (ًمصطلحا، مع أنه سبق البن سيده 
، فلو اطلع عليه املختصون لكفاهم مؤونة الفوضى والتشتت يف )احملكم(

  .املصطلح
لك املسكوك بالوسائل األصيل املستمد من الرتاث، أو ذ((إن املصطلح 

))جيب أن يكون اهلدف األمسى لوضع املصطلح العريب... املتاحة
)٣٢(.  

وألضرب . ّواملصطلح الرتاثي األصيل أفضل من أي مصطلح أوريب مركب
) موضع النطق(الذي ترجم إىل ) Point articulation(على ذلك مصطلح 

ًإجيازا واختصارا، وليس ، وهو أكثر )ْالمخرج(َّمع أن يف تراثنا العريب مصطلح  ً
  .أقل أداء للمعىن من املصطلح األول

َّألن دقة املصطلح وتناغمه املبنوي وخصوصيته، كل :  الدقة املتناهية- ب
قد ذلك كفيل بالدفع به إىل ميدان االستعمال وإزاحة ما سبقه من مصطلحات 

صطلح وسأضرب على ذلك أمثلة من امل. ال تصل إىل مستوى رقته وتناغم مبناه

                                                            
 .٤٩٨ منهجية بناء املصطلحات، ص )30(

 . التحيز اللغوي)31(

، مكتبة العبيكان، ١اللغة العربية يف عصر العوملة، ط: أمحد حممد.  الضبيب، د)32(
 .م٢٠٠١الرياض، 



  
٣٩٣  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

مع أن يف تراثنا ) بريتون(و) بريطون(إىل ) Perition(ّالطيب، فقد عربت كلمة 
على مدى ) دورلندا(ً، وهذا املصطلح بقي مضمنا يف معجم )صفاق(مصطلح 

ُِّالذي عرب إىل ) aorta(أو ) arote(ومثل ذلك مصطلح . مخس وعشرين طبعة
ر(أو ) الوتني(مع أن يف تراثنا مصطلح ) أرطي(   ).األ

ّوما تقدم ذكره من أمثلة وهي أكثر من أن حتصى، يرد على من يتهم تراثنا  ُ ّ
ًباحملدودية يف الساحة العلمية باملصطلحات املناسبة متذرعا بكثرة املفاهيم، أو 
. َّبقصر عمرها، أو بعجز املصطلح الرتاثي عن منافسة ما استقر من املصطلحات

ًإن من املؤسف حقا أن جند لسانيا م ً  حيذر عبد القادر الفاسي الفهري. دثل َّ
ًّ خيلق تومها بصدق -  يف رأيه - ّمن استعمال املقابالت العربية الرتاثية، ألن ذلك 

  .)٣٣(املصطلح العريب
من ذلك املصطلحات :  مراعاة النمط اللغوي العريب وإغفال النحت- ج

ا )inter lextual(كما يف ) inter) (السابقة اإلنكليزية(املبدوءة بـ  واملراد 
ويف ). بيصائيت(ومثلها ) ّبينصية(ُوباللجوء إىل النحت ترمجت إىل ). َّبني نصية(

وإفضاء إىل إدخال صيغ ال . )٣٤(هذه الطريقة نأي عن النموذج اللغوي العريب
  .)٣٥(تنسجم واملوازين العربية الصرفية واالشتقاقية

ِّففي العينة . ًيثاً قليل االستعمال قدميا وحد-  على أنه موجود - والنحت 
ًمصطلحا، ال يتجاوز ) ١١٢٣٣(اليت كانت تضم ثالثة معاجم عدد جذورها 

ّ مصطلحا، كما بني الباحث أمحد شفيق ١٣عدد املصطلحات املنحوتة  ً
                                                            

 .٥٨٣ املصطلح األلسين وضبط املنهجية، ص )33(

 .٢٢٧ األسس اللغوية لعلم املصطلح، ص )34(

 .٥٨٧ املصطلح األلسين وضبط املنهجية، ص )35(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ّوأضاف أيضا أن عدد املنحوتات الشائعة الناجحة ال تزيد على . اخلطيب ) مئة(ً
ّة جدا تدفع الباحث إىل تنكب ، وهي نسبة ضئيل)٣٦(%)٠.٥(عدا، أي بنسبة  ً

  .هذه السبيل يف وضع املصطلح ما وسعه ذلك
َّ ترك الرتادف واالشرتاك والتضاد، ذلك أن لكل مصطلح داللة على - د

ٍمفهوم معريف يف جمال معريف ما، وتعدد املرتادفات مفض إىل فوضى فهم الداللة  ُّ
ولذلك أجدين . )٣٧(من جهة، ومؤشر على ضبابية املصطلح من جهة ثانية

ًمدفوعا إىل خمالفة الدكتور حممود فهمي حجازي الذي ذهب إىل أن بعض 
، لذلك ارتأى أن )اإلضافة(و) الجر(ّاللغات كالالتينية متيز بني مصطلحي 

ويف ). dative(و) gonitive(ُيستعمل هذان املصطلحان مقابل مصطلحي 
: ًأيضا، فيقال عنهاعلى حروف اجلر ) اإلضافة(ُتراثنا النحوي يطلق مصطلح 

ا تضيف معىن الفعل إىل االسم، لذا أرى أن يقتصر على  حروف اإلضافة، أل
فحسب، ويرتك أمر الفصل بني احلرف واالسم إىل التحليل ) اإلضافة(مصطلح 
  .السياقي
ة أو املناسبة أو املشاركة بني املدلول اللغوي للمصطلح - ٥  إجياد املشا

  .)٣٨( يف االصطالحّومدلوله الذي استقر عليه
 الربط بني اللفظ أو سياقه املصطلحي، فال مانع من أن جند - ٦

َّإال أن كل واحد منها له سياقه . النموذج، واملثال، واملنوال: مصطلحات مثل ّ
                                                            

 .٥٢٢:  منهجية بناء املصطلحات)36(

 .١/ قاموس اللسانيات )37(

ا ندوة توحيد منهجيات وضع امل– وهذا )38( صطلحات اجلديدة ّ أحد املبادئ اليت أقر
 .م١٩٨١/ ٢/ ٢٠ - ١٨املعقودة بتاريخ 



  
٣٩٥  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

ًالنوعي تصورا واستعماال، ألن أي اقتطاع هلذا املصطلح أو ذاك عن سياقه  ًُّ
ِّماله من جهة، واحلد من حماولة ّسيكون مدعاة إىل الغموض واللبس يف استع

ّوكل ذلك إمنا يكون يف . إجياد مصطلح أكثر دقة للداللة على املصطلح األجنيب
  .)٣٩(اطالع املستعملني للمصطلح يف نسيج البحث العلمي

ًأما ما يتعلق بواضعي املصطلح أفرادا ومؤسسات، فيوصى مبا يأيت ّ:  
ّرحلة اجلامعية، ووضع مقرر ّ االهتمام بقضية التأصيل املصطلحي يف امل- ١ ّ

ّخاص باملصطلح واملصطلحية يف كل حقل ختصصي ْ َ ّ.  
ُّ حصر مصطلحات التخصص الدقيق لوضع مقابالت هلا على حنو - ٢ ْ َ

حيقق الفروق الدقيقة بني هذه املصطلحات من جهة، والروابط بني كل 
  .املصطلحات املنتمية إىل حقل داليل واحد من جهة أخرى

هود العلمية فيما بني املصطلحني وتوحيدها والتخلي عن  تواصل اجل- ٣
 ومن األمثلة على ذلك ما ذكره. َاألنانية من جهة والنـُّعرة القطرية من جهة أخرى

علم األصوات (الدكتور محزة املزيين أن بعض املشارقة استعمل مصطلح 
، وهو مصطلح مقصور )phonology(يف مقابل املصطلح األجنيب ) الوظيفي

ُ الداللة على اهتمام واحد من مجلة اهتمامات العلم الذي يطلق عليه، وأن على
ّوهو مصطلح أعم وأمشل إال أنه غري ) ِّالصواتة(بعض املغاربة اقرتح مصطلح  ّ

ًمنتشر بسبب عدم اطالع املختصني عليه، أو بسبب النعرة القطرية أيضا ّ ومثل . ِّ
ْصومت(ذلك مصطلح    .)٤٠(ًبديال عنه) صوتية(الذي اقرتح مصطلح ) َ

الت اليت تصدر - ٤  تتبع املصطلح يف كل اللغات العاملية أو الدوريات وا
                                                            

ّالتحيز اللغوي: محزة.  املزيين، د)39( ّ /١٢. 

 .٢١٤/ التحيز اللغوي )40(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

يف العامل، ووضعها أمام أصحاب الشأن واالهتمام سواء أكانوا مؤسسات أم 
ًأفرادا

)٤١(.  
  . توحيد املصطلحات ومنهجية وضعها- ٥
  . إنشاء كلية خاصة للرتمجة- ٦
  . إنشاء بنك مصطلحي- ٧
  .َّملعاجم املختصة بكل حقل داليل وضع ا- ٨
 إنشاء مركز خاص يقوم برتشيح األعمال اليت تنبغي ترمجتها وفق أسس - ٩

علمية صارمة، مث تقومي األعمال بعد ترمجتها، ويف إنشاء هذا املركز تشجيع 
للتواصل العلمي من جهة، ومنع تكرار األعمال املرتمجة من جهة ثانية، وتوحيد 

واألمثلة على فوضى الرتمجة وفوضى الكتب املرتمجة . لثةللمصطلح من جهة ثا
ّأكثر من أن حيصرها عد، فثمة ثالث ترمجات لكتاب سوسري، ومثلها لكتاب 

كما ذكرنا من قبل، وهكذا ) الثورات العلمية(، وأخرى لكتاب تشومسكي
  .تضيع اجلهود

ِّ وضع املعاجم ذات االختصاص الواحد اليت متحض املفاهيم - ١٠
ا مسالكهم يف واملت َّصورات، ليصبح للعلم أدواته اليت خيتزل أصحابه 

وتعميمها وتدارسها وعقد ندوات للوقوف على حماسنها . التدارس والتواصل
وهذه املعاجم جيب أن تتصف بالصفات اآلتية . ومثالبها للعمل على تالفيها

  :)٤٢(على األقل
ِّني حدوده ال  مقابلة املصطلح بالتعريف الذي يكشف مفهومه ويب- أ

                                                            
 .٨١١، ص ٤، ج٧٣العربية لغة العلم، جملة جممع اللغة العربية، مج: اخلوري، شحادة )41(

 .٩٦/ قاموس اللسانيات )42(



  
٣٩٧  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

  .االكتفاء مبجرد وضع مقابل عريب له
 الدقة والشمول، فالبد من وضع هيكلية دقيقة حمكمة تنأى به عن - ب

  .التداخل يف املفاهيم
  . أن خيلو من الرتادف واالشرتاك والتضاد- ج
  . أن يقتصر على إيراد مصطلحات العلم املخصوص به- د
  .دلوالت انطالقة من رؤية مشولية للدوال وامل- ھ
  . احتواؤه على الشرح وضرب األمثلة- و
 أن ينـزل املصطلح ضمن شبكة الدوال الفنية اليت يتبناها ذلك العلم - ز

  .بالذات، فال يعزل اللفظ عن حقله الداليل أو سياقه املصطلحي
  .ً أن يكون متعدد األلسنة أو ثنائيا على األقل- ح

العلم احلامسة يف ّفظهور القاموس املختص جتسيد إلحدى منعرجات 
  :مسريته، وأوهلا

  . التأسيس- ١
  . تأسيس املنظومة االصطالحية- ٢
َّوهو بالتايل ميحض املفاهيم واملتصورات وجيعل .  تأسيس فلسفة العلم- ٣ ِّ

  .)٤٣(للعلم أدواته اليت خيتصر فيها أصحابه سبلهم يف التواصل واملدارسة
يريد إطالق تسمية  جيب أن يتصف واضع املصطلح بدقة املعرفة مبا - ٤

مصطلحية عليه، وباملقدرة اللغوية على اختيار اللفظ املناسب وسعة املخيلة 
محزة املزيين على ضعف املقدرة . َّوقد مثل د. َّإلجياد الرابط بني االسم واملسمى

م ) Linguistics(اللغوية لدى الذين حاولوا وضع مصطلح مقابل لـ  ذلك أ
                                                            

 .٨٨/ قاموس اللسانيات )43(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ّكما رأينا من قبل، قبل أن يستقروا على ً مصطلحا ٢٢وضعوا أكثر من 
 املتوىف المحكم البن سيده، هذا مع وجوده يف )اللسانيات(املصطلح األخري 

  .)٤٤()٤٥٨(سنة 
  :ُُّأما السبل اليت ميكن سلوكها يف وضع املصطلح، فيمكن حصرها يف

ا إذا أعيتنا سبل : الترجمة - ١ وهي اخلطوة األوىل اليت ميكن االبتداء 
وهي املرحلة اليت ميكن سلوكها يف . ل على املصطلح عرب احلفريات الرتاثيةاحلصو

ذيبها ذيب املصطلحات املرتمجة و ويف . ِّسبيل ختطي عامل الزمن، وتليها مرحلة 
  :)٤٥(هذه املرحلة البد من توافر مجلة من الشروط الفنية واملوضوعية، منها

  .واملنقول منها معرفة املصطلحات باللغتني املنقول إليها - ١
ً معاينة احلقول الداللية يف اللغتني أيضا، ففي ذلك ضمان لتاليف - ٢

  .فوضى الرتمجة
  . إجياد التناسب بني احلقول الداللية يف اللغتني- ٣
  . هجر ما ليس له مقابل يف اللغة املنقول إليها- ٤
  :وهو يشمل:  التوليد- ب
از والتضمني- أ   . التوليد املعنوي عن طريق ا

املبنوي، عن طريق االشتقاق والنحت، والرتكيب، /  التوليد املعنوي- ب
  .والرتمجة، والتعريب اجلزئي

  . االشتقاق واستغالل أوزان اللغة العربية وصيغها- ج

                                                            
 .٢١٠/ اللغوي  التحيز)44(
، واملصطلح ١١٦أزمة املصطلح يف القرن التاسع عشر، ص : سواعي، حممد:  انظر)45(

 .٥٨٦األلسين، ص 



  
٣٩٩  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

ْبد= allo( فعدت Allomorph اإلقالل من النحت، كما يف - د َ( ،

ْبد صريف(، وحنت منها مصطلح ) صريفmorph(و ْد َب= Allophone، ويف )َ

معجم األلفاظ (وهذا املنهج قال به األمري مصطفى الشهايب يف . صويت

َّوتبىن هذه اخلطوات . ، فجعل هذه اخلطوات تالية خلطوة الرتمجة)٤٦()الزراعية
وجعل كل منهما خطوة التعريب اليت . )٤٧(عبد القادر الفاسي الفهري من بعد

. دي دراسة أجراها فف. سنخصها باحلديث يف الفقرة التالية، آخر اخلطوات

ا وجيه عبد الرحمن  ألف مصطلح يف معاجم الطب والتشريح، ٣٠ جعل ميدا

ً جذرا لغويا فقط، ويف هذا ١٥٠انتهى إىل أن التوليد باالشتقاق قد كان من  ً
  .)٤٨(بيان ألمهية االشتقاق يف توليد املصطلح

ْ وهو على خالف الرتمجة، فإذا كانت الرتمجة تـعىن ب: التعريب- ٢ نقل ُ

ُْاملصطلح من لغته األم إىل مقابل له يف اللغة العربية، فإن التعريب يـعىن بنقل  َّ

َّاملصطلحات من اللغة األجنبية وتطويعها ملالئمة الذوق العريب يف النطق؛ أي هو 
  .)٤٩(صقل اللفظ األعجمي وإخضاعه لنهج العربية وإعطاؤها جنسية لغوية عربية

ُتالزمان يفضيان إىل منو اللغة العربية إن الرتمجة والتعريب مسلكان م

                                                            
التعريب واملصطلح، جملة جممع : اخلوري، شحادة: ًنقال عن[ الشهايب، مصطفى )46(

 ].٨٠٩، ص٤، ج٧٣اللغة العربية بدمشق، مج

 .٥٨٣ املصطلح األلسين، ص )47(

 .٥١٧ املصطلحات، ص منهجية وضع)48(

، وعامل الفكر، ٢٩٢م، ص ١٩٧٢فقه اللغة، دار الفكر، دمشق، :  املبارك، حممد)49(
 .٥٠٦م، منهجية وضع املصطلحات، ص ١٩٨٩، ٤، ع١٩مج



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ضة جديدة، وحيققان للغة العربية بعديها القومي  ومواكبتها احلضارة وبناء 
واإلنساين، هذين البعدين اللذين سعى االستعمار من قبل والعوملة من بعد إىل 

 عن - ُّتعطيل العربية عن أدائهما، وسعى إىل رمسها مبيسم التخلف، فجعل 
 العربية عقدة لدى -  األم - َّولة إحالل اللغة األجنبية حمل اللغة طريق حما

ا م بني احلني واآلخر يف التعبري عن مصاعب التعبري    .أبنائها، يرفعون عقري
وليس التعريب يتناقض مع دراسة اللغة األجنبية وال يقف ضد تعليمها أو 

ُّتعلمها، ألن االستمرار يف تعلمها أمر ضروري يف مو اكبة العريب غريه من العلماء َُّّ
م العلمية، وآخر ما توصلوا إليه فيسد بذلك اهلوة اليت بني  َّوتعرف منجزا َّ ّ
حتصيله العلمي وبني التطور العلمي الذي حصل عرب أجيال متطاولة، وهو من 

بل على العكس من ذلك . )٥٠(جهة دليل على التواصل مع اللغات األخرى
ًيعد التغريب خنقا للعر ّبية وإحقاقا للطوق عليها، ومانعا من تطورها، وجعلها ُّ ً ً

  .)٥١(مقصورة على األحاديث اليومية فحسب
  :)٥٢( أربعة موجبات، هيشحادة الخوريِّ كما يبني األستاذ - وللتعريب 

  .ذلك أن اللغة جزء من تكويننا النفسي:  الرتبوي-  النفسي - ١
والتخاطب بني أصحاب فاللغة وسيلة التفاهم :  االجتماعي- ْ املهين - ٢

  .االختصاص الواحد
  .فالعربية أهم مسات قوميتنا وأخص خصائصها:  الثقايف القومي- ٣
  .فالعربية لغة احلضارة والعقيدة والرتاث:  احلضاري-  الروحي - ٤

                                                            
 .٥٥٥ منهجية وضع املصطلحات، ص )50(

 .٥٥٥منهجية وضع املصطلحات، ص ) 51(

 .٨٠٥، ص ٤، ج٧٣مج. التعريب واملصطلح:  اخلوري، شحادة)52(



  
٤٠١  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

َّوقد تعددت مواقف العلماء من مسألة التعريب يف املصطلحات عامة، 
 تامة يف قضية التعريب وخرج إىل  إىل خمالفة القدماء خمالفةالعاليليفذهب 

َّقصره على األعالم وبعض املصطلحات العلمية والتقنية املستعصية والشائعة 
ًشيوعا عامليا ً

)٥٣(.  
 إىل أن تعريب املصطلح اللساين يؤدي أحمد مختار عمروذهب الدكتور 

ِّإىل دخول ألفاظ غريبة على لغتنا ومبفاهيم ليست منها، مما يسبب نفور الذوق 
َْوهذا النفور ميكن التخفيف من حدته بالتزام صبغ املصطلح بالصبغة . لعريبا َّ

  .)٥٤(العربية أو املنهج العريب يف االشتقاق
ُّوالذي أذهب إليه أن هذا التخوف ال مربر له إذا التزمت قواعد وضوابط  َّ
َّمعينة يف تعريب املصطلح؛ ألن االقتصار على التعريب عن طريق الرتمجة 

َّر يتسم باالستحالة سواء يف العربية أم يف غريها، ويتسم بالالواقعية، فحسب أم
ًوبأن فيه عرقلة للفكر العريب والعلم العريب واإلبداع العريب وفيه إىل جانب ذلك . َّ

تقدمي حجج جاهزة ألعداء العربية للوقوف يف وجه تعريب التعليم إىل أن توجد 
  .)٥٥(املصطلحات الالزمة له وتتكامل

ُلتعريب ليس من املسائل املستجدة يف لغتنا، فقد كتبت فيه مصنَّفات، إن ا َّ
َّووضعت له قواعد وأصول، وكانت لعلمائنا فيه نظرات؛ فقد خصه   الجواليقيُ

ً، والبن جين أيضا كتاب حيمل هذا االسم، )َّالمعرب(َّمبصنَّف خاص مساه 
َّاملهذب فيما ورد من املعرب(ووضع السيوطي كتابه  الوزير ابن كمال وكتب ). َّ

                                                            
 .١٨٤م، ص ١٩٦٨ذيب املقدمة اللغوية، دار النعمان، بريوت، : العاليلي، عبد اهللا )53(

 .٥٨٦ص :  املصطلح األلسين العريب وضبط املنهجية)54(

 .٥٢٦ منهجية وضع املصطلح، ص )55(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ً، ومل يكن األمر مقصورا على )تعريب الكلمة األعجمية(ً كتابا بعنوان باشا
أبو تعريب األلفاظ أو املصطلحات، بل كان لتعريب الرمز ظهور واضح، فهذا 

ً رمزا منها أحد ٦٣) الجمع بين العلم والعمل( يضع يف كتابه العز الجزري
ًحد وعشرون رمزا منقلبا عنهاًعشر حرفا من حروف املعجم، ووا أبو واستخدم . ً

َّللداللة على مربع العدد، وحرف ) م(حرف ) ھ٨٩١ت (الحسين القلصادي
هول املرفوع إىل القوة الثالثة) كعب(من ) ك( حىت إن كلمة . للداللة على ا
)Cube (واستعمل كذلك حرف اجلر . مأخوذة منه)لإلشارة إىل عملية ) إىل

  .)٥٦(للتعبري عن عملية الطرح) َّإال(اجلمع، و
ِّفالتعريب اللفظي أمر ضروري ووراءه تقف مجلة دوافع يلخصها الباحث 

َممدوح خسارةاألستاذ  َ
  : يف)٥٧(

  . عظمة النشاط الرتمجي- ١
  . ضيق الوقت لتوليد املصطلح- ٢
  . ضعف املقدرة اللغوية يف التوليد املصطلحي- ٣
  .َّ كثرة املعربات- ٤

َّ التفصيل يف هذه القضية وبيان املنهجية اليت ينبغي ولست ههنا يف معرض َّ
ُاتباعها، فقد كتبت يف ذلك الدراسات املطولة، وعقدت لذلك املؤمترات َّ ولكن . ُ

َّحسيب أن أخلص املنهجية يف األصول اآلتية ِّ:  
 تعريب املصطلح وتوحيده ووضعه قيد االستعمال ونقل املعاين -١

                                                            
 .٤٣، ص ١، ج٧١تعريب الرموز، جملة جممع اللغة العربية، مج : دفع اهللا. الرتايب، د )56(

، ٤، ج٧٣جملة اللغة العربية، مج : حنو منهجية للتعريب اللفظي: ممدوح خسارة، )57(
 . وما بعدها٧٤٨ص 



  
٤٠٣  وليد حممد السراقيب.   د-  فوضى املصطلح اللساين

  .واألفكار
َّمة للمعاجم املختصة الستيعاب املصطلحات اجلديدة  املراجعة الدائ- ٢

  .وإجراء التبديل بني مصطلح أفضل وآخر مفضول
  . املراعاة الصوتية واملبنوية- ٣
  . مراعاة النطق السهل يف رسم األلفاظ املعربة- ٤
ً الضبط بالشكل للمعرب حرصا على صحة نطقه- ٥ َّ.  
  . تفضيل اللفظة الواحدة على العبارة- ٦
  .اة اإليقاع الصريف العريب دون الوزن الصريف مراع- ٧

. )٥٨( النقل وفق مقتضى حروف العربية البحتة من غري زيادة فيها- ٨

ُينقل احلرف األعجمي إىل أقرب احلروف العربية إليه، مع : أن نقول((فاألسلم 

))مراعاة طبيعة النطق املعاصرة لذلك احلرف يف لغته
وقد سبق لألمري . )٥٩(

نطق ًبدال من التعريب، أي ) التعاجم(َّ أن مسى هذا املسلك بـمصطفى الشهايب

م عندما يقتبسون من  ا األوروبيون، وبني أ َّاألمساء واأللفاظ وفق ما ينطق 

م أحرفا  ًالعربية كلمات فيها أحرف ليست يف لغتهم ال يضيفون إىل لغا ُ
قالوها بلفظها ) َّقبة(َْومثال ذلك أن الفرنسيني عندما فـرنسوا كلمة . جديدة

                                                            
حنو منهجية للتعريب اللفظي : ًانظر مناقشة وعرضا هلذه املسألة وموقف العلماء منها يف) 58(

َلألستاذ ممدوح خسارة؛ جملة جممع دمشق، مج   . وما بعدها٧٥٢، ص ٤، ج ٧٣َ
 .٧٥٩ب اللفظي، حنو منهجية للتعري) 59(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

)Kobba(م حرف القاف   .)٦٠( بالكاف ومل يضيفوا إىل لسا

 –لن يطول الوقت ((ُفإذا ما أدخلت حروف من اللغات يف لغتنا، فإنه 

َّ حىت تصبح أجبديتنا خليطا من حروف شىت–واحلالة هذه  ًَّ((
)٦١(.  

.  تفضيل الكلمة اليت تسمح باالشتقاق على الكلمة اليت ال تسمح- ٩

ُمطولية(، فاألفضل تعريبها بـ)قابلية املطل( ذلك مصطلح مثال ا صاحلة ) َ أل

  ).ُمطل ميطل(لالشتقاق من 

عبد السالم املسدي . ّوبعد، فلعلي ال أكون كثري التشاؤم إذا رددت مع د

جيتمعون على أضعف اإلميان فيما يتحاورون به ((َّأن كل أصحاب االختصاص 

ًة اللغوية، والعاكفني على علم قوانينها غوصا إال حنن املشتغلني بدرس الظاهر
َّعلى أسرارها اخلفية ونواميسها الكامنة فلم نتوحد  على كلمة العلم  َّ

))ومصطلحه
  .َّ، ولكن لعلنا نتحد)٦٢(

                                                            
مالحظات لغوية اصطالحية، جملة جممع اللغة العربية بدمشق :  الشهايب، مصطفى)60(

 .١٠، ص ١، ج٣٧مج 

 .٧٥٩ املصدر السابق، ص )61(

 .٦٥قاموس اللسانيات، ص : عبد السالم.  املسدي، د)62(


